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Keskiviikkona 9. syyskuuta 2015

PÄIVÄSTÄ TOISEEN

09.09.15
Aurinko nousee
Helsingissä kello 6.33
ja laskee kello 20.01
Oulussa kello 6.20
ja laskee kello 20.09
Utsjoella kello 5.59
ja laskee kello 20.17

Päivän sana
9.9. Kansa näet itki kuullessaan,
mitä laissa sanottiin. Ja Esra
jatkoi: ”Menkää koteihinne,
nauttikaa hyviä ruokia ja juomia
ja lähettäkää maistiaisia niille,
joilla ei itsellään ole mitään.”
Neh. 8:9–10
10.9. Iloitkaa aina. Rukoilkaa

LARI LIEVONEN

lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta.
Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää
sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. 1.
Tess. 5:16–20

Nimipäiviä
Tänään keskiviikkona: Vertti,
Isto, Eevert
Huomenna torstaina: Kalevi,
Kaleva

Mietelause
Pelokkaassa sielussa kummittelee lakkaamatta.
V.A. Koskenniemi

MERKKIPÄIVIÄ
80-VUOTIAS

Pankinjohtaja Kalevi Perkiö
9.9. Urjala. Matkoilla.

KOULUPÄIVÄKIRJA

Hitauden arvostus
Ihantalasta selvinneen isäni kunniaksi pidän puutarhan
perillä kunnon risukasaa. Rintamalta palannut suurperheen
isä hakkasi kuurissa havuja ja olkia lehmien kuivikkeeksi.
Hän viipyili ja selvitteli ajatuksia rauhan miehenä.
Niinpä naapurini kärräsi pihakoivustaan metrisen valtiaspölkyn. Se on risukasani vieressä vaahteran alla kuin taideteos.
Vaahteran kylkeen puskee nuori tammi. Sen alla on kurpitsalaatikko. Olen ohjannut haaran risukasan päälle. Yksi
vesa, kun hävisi voittajalle, lähtikin nousemaan tammen oksille. Kukkikin mahtavasti.
Äkkiä puussa oli jalkapallon kokoinen kurpitsa. Kurpitsa puussa! Seurasin, miten käy. Tuli tammenoksa vastaan, se
teki kylkeen väistövaon. Mutta kurpitsa jatkoi. Milloin putoaa? Ei, se asettui tammea tukevan pötikän päälle ja on nyt
ämpärin kokoinen ja loistaa lehvistöstä kuin täysikuu. Oksia
väistäessään sen kyljessä on uurteita, elämänmerkkejä. Hitaus ja sitkeys sekä vastusten voittaminen pitivät sen puussa, kasvupaikallaan.
Jotkut eläkeupseerit luonnossa liikkuessaan katselevat
miljöötä sillä silmällä, miten he järjestäisivät puolustusasemat maastoon. Niin tämäkin uranjälkeinen vanha pedagogi
ottaa usein luonnosta symbolikuvia kasvatusteemoiksi. Ja
yhden mainion esimerkin antaa tuo puukurpitsa.
Nyt elämme kilpailuyhteiskunnassa. Sankari on se, joka
ensin ehtii, jolla on tilannenopeutta – ja tahtoa ohitella muita keinoja kaihtamatta. Tämä asenne kasvattaa vähän vastuksia sietäviä, levottomia, itsekkäitä kansalaisia.
Koulussa kilpailu ja voittaminen synnyttävät huolestuttavia asenteita. Lapsen ja nuoren luonnollinen kehitys, oppiminen ja hidas aikuistumisvaihe ohitetaan. Koulut kilpailevat voittajaoppilailla. Valmiusvaatimukset viedään yhä nuorempiin.
Jos ei tunnisteta lapsen luonnollista, kuhunkin ikään kuuluvaa kehitysvaihetta, voi käydä niin että lapsi on aina väärässä paikassa, tekee väärin tai ei tunne osaavansa.
Nyt on huolestuttu poikien jälkeen jäämisestä tyttöihin
verrattuna. Hitaus on oppimattomuutta. Mutta onko se?
Omassa luokassani huomasin, samoin kuin tuhansia kouluni
oppilaita seuratessani, että ne hitaasti kehittyvät leimataan
usein oppimattomiksi.
Vaan miten onkaan käynyt: se hiljainen poika, joka koulussa ei pärjännyt oppimiskilpailussa, onkin perustanut
huoltoaseman, toinen katsastusliikkeen, kolmas maansiirtoyrityksen. Tiedän myös, ettei suomalainen NHL-tähtipelaaja saanut koulussa matikasta kuin vitosen, mutta kyllä hän
on osannut dollari-miljoonia laskea.
Kasvatuksessakin parasta olisi, jos huomaisimme hitaammat ja pystyisimme vahvistamaan oppilasta itsensä ja toisten sietämisessä. Sietämättömyys lisää väkivaltaa, se jopa
tappaa tai vahingoittaa sekä henkisesti että fyysisesti.
Ihmismielen kasvamisessa luonnollinen, hidas eteneminen on parasta. Ja sietäminen. Kurpitsa puussakin sen osoittaa. En raaskikaan tehdä uunissa paahtokurpitsaa, otan sen
syksyksi verannan pöydälle taideteokseksi
ja kasvatusoppaaksi.
MATTI SUMMANEN
Kurpitsakilpailun voiton vantaalainen
kirjailija ja opettaja.
tanut rehentelee risukasan päällä, sillä on
vain kattilankokoinen
matti.summanen@
hedelmä.
pp1.inet.fi

Asteri on puutarhuri
Markku Halosen
lempikukka.
Valinnanvaraa
hänen hehtaarin
kukkapellossaan
riittää.
RÄÄKKYLÄ (MT)
Puutarhuri Markku Halonen
perusti kymmenen vuotta sitten synnyintilalleen Rääkkylän
Haapasalmeen kukkatarhan.
Kivinen karjalaidun aurinkoisella ja ylävällä paikalla
osoittautui sopivaksi perinteisten leikko- ja kuivakukkien
viljelyyn. Maaperä läpäisee
sopivasti veden, eikä paikka ole
hallanarka.
Komeimmillaan kukkapelto
on elokuun vaihtuessa syyskuuksi. Koko syyskuu eletään
kiireistä kukkasesonkia.
Markku Halonen ja hänen
veljensä Pekka sekä tilalla kausitöissä olevat rääkkyläläiset
opiskelijasisarukset Elina ja
Salla Käyhkö kiertävät kukkakimppuineen ahkerasti sadonkorjuutapahtumia.
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Suosittu viikonloppukohde
Kohti matkailuyrittäjyyttä
suuntautunut puutarhuri Halonen ajattelee positiivisesti, että
Haapasalmeen pääsee monesta
suunnasta.
Elokuussa viidettä kertaa
pidetty Kukkakuhhaus-tapah-

Veikkausvihjeet

Oikeat tulokset:

Kierros 37

Kierros 36

Palautusaika päättyy la 12.9. klo 16.55.

Lähikukat kuuluvat elomarkkinoille

Perhosta saakka asiakkaita
Hyvä markkinapaikka kesäisin
on sadan kilometrin päässä
Savonlinnassa, josta varsinkin
oopperajuhlien aikaan rääkkyläläiset kukat leviävät kaikkialle.
Joensuuhun puutarhalta on
60 kilometriä matkaa ja Kiteelle
30.
Arkiaamuna yhtä aikaa toimittaja-kuvaajakaksikon kanssa
kukkapeltoa ihastelemaan saapuvat Perhosta saakka 80-vuotias Annikki Kinnunen ja hänen
tyttärensä Marja-Liisa Tiala.
Heidät Rääkkylään kuljettaa
kolmen polven nuorin eli Tialan
tohmajärveläistynyt tytär Marika Leväniemi.
”Paikallislehdistä olen lukenut tästä paikasta usein. Päätin,
että nyt tullaan se katsomaan”,
Leväniemi kertoo.
Kiemuraisia hiekkateitä
ajettuaan matkailijat eivät voi
välttyä ajatukselta, että paikka
on syrjässä valtavirroista. Silti
ainutlaatuisen kukkapaljouden
näkeminen kannatti, he vakuuttavat.

RAHAPELIT

1‑s. 64‑s.
1 Manchester U – Liverpool . .... 1 1		
2 Arsenal – Stoke ......................... 1 1		
3 Norwich – Bournemouth . ...... 1 1 x
4 Watford – Swansea .................. 2			 2
5 Crystal P – Manchester C ....... 2		 x 2
6 West Brom. – Southampton ... x		 x 2
7 Brighton – Hull ......................... x 1 x
8 Preston – Derby ........................ 2			 2
9 Burnley – Sheffield W ............. 1 1		
10 Middlesbrough – MK Dons . .. 1 1		
1 1 Birmingham – Bristol C .......... x 1 x
12 Bolton – Wolverhampton ....... 2			 2
13 Leeds – Brentford ..................... x 1 x

Tuhansia kuivakukkakimppuja on puutarhuri Markku Halosen navetan ylisillä. Lokakuun loppuun mennessä kukat on joko myyty tai siirretty lämpimiin tiloihin.

Vakio: 212 22x 221 211x
Lotto: 11, 13, 14, 18, 20, 25, 34
Lisänumerot: 15, 35
Tuplausnumero: 6
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tuma keräsi viikonlopun aikana
toistatuhatta kävijää.
”Periaatteitani ovat Haapasalmen elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja suoraan ihmisille
myyminen”, Markku Halonen
sanoo.
Kukkakuhhaukseen kuuluu
kahvittelu isännän piikkiin, ja
sitten voi kerätä maksua vastaan mieluisia kukkakimppuja
suoraan pellolta.
Valmiskimppuja tapahtumassa tekevät sitojat ja oheistuotteitaan myivät tänä vuonna ainakin
hunajan, juuresten ja valkosipulin tuottajat.
”Kuhhaus alkoi avoimien ovien päivästä, kun ajattelin, että
ihmiset saisivat nähdä paikan
parhaimmillaan. Tapahtuman
henkeen kuuluu kiertely ja löytäminen.”
Kun Halosen kanssa ottaa puheeksi yrityksen toimintaedellytykset, liikevaihdot ja muut
kvartaalikansaa kiinnostavat
numerot, hän myhäilee:
”En tiedä, ellääkö tällä.”
Floristi sitoo kuivakukkia
Navetan vintistä kunnostetussa
kuivakukkaparatiisissa työskentelee sesonkiapuna joensuulainen floristi Tarja Hämäläinen.
Häneltä kuivakukkakimppu
syntyy nopeasti: vaihtoehtoja
riittää punasävyisiin, sinisävyisiin, vaaleisiin, tummiin, ruskeaan taittuviin ja hempeisiin
kimppuihin. Materiaalia on
tarjolla katon täydeltä.
”Koko ajan Markun puutarha
on mennyt eteenpäin. Uusia
tuotteita on jalostettu, eikä
esteeksi ole sekään, että tämä
sijaitsee näin älyttömän korvessa”, Hämäläinen juttelee.
Isäntä itse huokailee työ
määrää ja sitä, että juuri kun
sato on saatu korjattua navetan
ylisille, se pitäisikin jo myydä
nopeasti.
Lokakuun lopussa vintti
tyhjennetään, ja kuivakukat
varastoidaan lämpimässä jatkotyöstämistä varten.
Pian joulukiireiden jälkeen
alkavat jo kevättyöt kasvihuoneissa.
Kukat vaativat esikasvatuksen. Kukkapellon taimet syntyvät silti ikään kuin sivutuotteena, kun 1 500 neliön kasvihuoneissa kevättalvella kasvatetaan
yrttien ja tomaattien taimia
kevätmyyntiin.
Kukkia kylvetään tuhansittain, ja esimerkiksi astereista
tarjolla on kaikkia mahdollisia
lajikkeita.
Taimet istutetaan peltoon
jaksoittain, jotta kukintaa riittäisi mahdollisimman aikaisesta
kesästä myöhään syksyyn.
LIISA YLI-KETOLA

Joensuulainen floristi Tarja
Hämäläinen tekee upeita
kuivakukkakimppuja. Hän
käy Rääkkylässä kausitöissä.

PUUTARHA

Karjalanruusu
M. Halonen
Omistaja Markku Halonen.
Sijaitsee Rääkkylän
Haapasalmessa.
Keväällä tuotetaan hyöty
kasvien taimia, esimerkiksi
tomaatteja 10 lajiketta ja
yrttejä 20 eri lajia, syys
sesongissa ovat leikkoja kuivakukat.
Hehtaarin kukkapeltoon
istutetaan muun muassa
tsinnioita, astereita,
auringonkukkia ja ikiviuhkoja.
Matkailijoita ilahduttaa
Kalle-kukon harrastekana
tarha, jossa elelee
useita rotukanoja.
Kukkapellon liikevaihto
on muutama kymmenen
tuhatta euroa. Yrittäjä näkee
kasvunvaran, mutta
haluaa pidättäytyä
kohtuudessa ja lähialueella.
Työllistää sesongissaan
yrittäjän lisäksi kolme ihmistä.

<Sisarukset Elina ja Salla
Käyhkö ovat olleet
kesätöissä kukkapellossa.
He nauttivat siitä, että
saa tehdä omanlaisiaan
kimppuja.

Kukkapelto houkuttelee
runsaasti perhosia.
Neitoperhonen viihtyy
asterin somisteena.

